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Pouze dva âe‰i v historii obdrÏeli Nobelovu cenu, ale celá fiada laureátÛ má ãeské a moravské kofieny. Málokdo v‰ak
ví, Ïe pÛvod jednoho z nejslavnûj‰ích svûtov˘ch ekonomÛ, nobelisty Friedricha Augusta von Hayeka, mÛÏeme vystopo-
vat aÏ do na‰eho mûsta.

âlánek Letovické místo v dûjinách vûdy napsala letovická rodaãka Ing. Hana Lipovská. Narodila se v roce 1990, dûtství proÏila
v místní ãásti Letovic v Mezifiíãku a v ulici J. Ha‰ka - dodnes fiíká, Ïe Letovice jsou její mûsto. Základní ‰kolu do páté tfiídy 
absolvovala na zdej‰í základní ‰kole. V roce 2002 byla pfiijata do primy Gymnázia v Blansku, kde úspû‰nû odmaturovala. Vystudovala
Ekonomicko – správní fakultu Masarykovy univerzity v Brnû, kde v souãasné dobû pÛsobí jako doktorandka. Ve své odborné práci se
zab˘vá ekonomií konfliktu, teorií lidského kapitálu, fiskální politikou a jako spoluautorka se podílela na uãebnici Matematika v eko-
nomii a ekonomice. Je ãlenkou spoleãnosti The American Economic Association a Jednoty ãesk˘ch matematikÛ a fyzikÛ, pÛsobí ve
v˘konném v˘boru brnûnské poboãky âeské spoleãnosti ekonomické, kde v rámci projektu „Experti do ‰kol” pofiádá pfiedná‰ky pro
stfiedo‰kolské studenty. Jako externí datov˘ analytik zpracovává statistická data pro âesk˘ statistick˘ úfiad a Ministerstvo ‰kolství âes-
ké republiky, spolupracuje s Institutem Václava Klause.  Ze získan˘ch ocenûní si nejvíce váÏí ceny Merkur „Ekonomie a podnikání”
(âeské hlaviãky 2010, práce Teorie her v ekonomii) a ceny rektora Masarykovy univerzity. K zaloÏení blogu Ekonomie selského ro-
zumu ji pfiivedl liberální ekonom Friedrich August von Hayek, Milton Friedman, Ludwig von Mises a pfiedev‰ím dlouh˘ fietûzec re-
gulací v‰edního dne, které postupnû více a více svazují neviditelnou ruku trhu. Doktorandka Ing. Hana Lipovská vûfií, Ïe svoboda je
vÏdy vykoupena odpovûdností.

Pfiejme nadûjné ekonomce, aby pokraãovala ve stopách nobelisty Friedricha Augusta von Hayeka, kter˘ je spojen s na‰imi
Letovicemi a jednou moÏná... kdo ví? Text: Karel Synek

Zatímco se v Anglii 18. století po-
zvolna rodila prÛmyslová revoluce, na
území rakouské monarchie docházelo
díky osobnímu podnikatelskému nasa-
zení císafie Franti‰ka ·tûpána
Lotrinského k rozmachu manufaktur.
Jedním z men‰ích podnikatelsk˘ch cen-
ter té doby bylo panství v Letovicích
a na Malé Slatince svobodného pána
Jindfiicha Kajetána Blümegena.
Letovice byly v 18. století v˘znamn˘m
obchodním a dopravním uzlem rakous-
ké monarchie. V roce 1750 Blümegen
poloÏil základy letovické manufaktury

i klá‰tera Milosrdn˘ch bratfií s kostelem
sv. Václava. Ve stejném roce se
v Letovicích narodil BlümegenÛv bu-
doucí spolupracovník Josef Hayek.
Latinsk˘ zápis v na‰í matrice fiíká:

„Dne 15. bfiezna 1750 pokfitil místní
kaplan dítû jménem Josephus Longinus
Laurentius. Rodiãe: Laurentius Hayek,
polesn˘ a Anna Eleonora, kmotfii:
Reverendissmus Dominus Mathias
Mayer a panna Francisca Geringin,
dcera rychtáfie ole‰nického.”

Struãn˘ zápis naznaãuje, Ïe se leto-
viãtí Hájkové (nebo také Hayekové,

Hajeckové ãi Hagekové, jak bylo pfií-
jmení uvádûno) fiadili uÏ v 18. století
k vy‰‰í spoleãenské vrstvû. Polesn˘
(správce pansk˘ch lesÛ) patfiil mezi
nejvy‰‰í úfiednické funkce. Lesníkem
byl pravdûpodobnû i LaurentiÛv otec
– podle diplomu, kter˘m císafi Josef
II. pov˘‰il Josefa Hayeka do ‰lechtic-
kého stavu, bojoval jeho otec i dûde-
ãek v prusk˘ch válkách v jednotkách
âern˘ch myslivcÛ. âerní myslivci,
které dnes známe uÏ jen z Babiãky
BoÏeny Nûmcové, byli armádní jed-
notky sloÏené pfiedev‰ím z lesníkÛ,

ktefií dobfie zacházeli se stfieln˘mi
zbranûmi, a proto v pfiípadû války ne-
potfiebovali dlouh˘ v˘cvik. Tfii kfiestní
jména novorozence byla v letovické
matrice 18. století zcela unikátní, ob-
dobnû netypická je volba spoleãensky
vysoce postaven˘ch kmotrÛ. Josefovi
v‰ak je‰tû nebylo ani pût let, kdyÏ je-
ho otec zemfiel.

Zatímco se Hayekova rodina vypo-
fiádávala s pfiedãasnou smrtí otce, kari-
éra letovického Jindfiicha Kajetána
Blümegena strmû stoupala. 
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